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 : العدد 9398 رقم اإلعالن : 

   تاريخ اصدار شهادة التسجيل: 89954  : العالمةرقم 

 7/92/2229  :دمج الجهات تاريخ تقديم طلة  2/9/2232  وافذة لغاية: 2/9/2222 : تسجيلها تأريخ

 ح (  - 32 ) الصىف والمادة :

  دمج جهات :التغييزوىع  

 شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية  : ة مالكة العالمة التجاريةاسم الجه 
 

:اسم الجهة المدمجة                     شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                  

                                                                                              شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   89955 العالمة : رقم 

 7/92/2229يخ تقديم طلة دمج الجهات :  تار 2/9/2232وافذة لغاية:   2/9/2222 : تسجيلها تأريخ

 أ  (  – 39)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

سية شزكة تغداد للمشزوتات الغا                                :اسم الجهة المدمجة                       

                                   اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                                            
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 اإلعالن :رقم 

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   79699 العالمة : رقم 

 7/92/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   25/7/2229وافذة لغاية:   25/7/2299 : تسجيلها تأريخ

 هـ  ( – 29)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية  :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

:اسم الجهة المدمجة                     شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                  

                                                                             اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                  
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   82579 العالمة : رقم 

 22/92/2229اريخ تقديم طلة دمج الجهات :  ت 98/99/2229وافذة لغاية:   98/99/2299 : تسجيلها تأريخ

 هـ (  - 29)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

الغاسية شزكة تغداد للمشزوتات                                 :اسم الجهة المدمجة                       

                                   اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                                            
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   82792 العالمة : رقم 

 22/92/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   27/99/2229وافذة لغاية:   27/99/2299 : تسجيلها تأريخ

 هـ (  - 29)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية جارية اسم الجهة مالكة العالمة الت 
 

:اسم الجهة المدمجة                     شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                  

                                                                                    اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية           
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   89953 العالمة : رقم 

 7/92/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   2/9/2232وافذة لغاية:   2/9/2222 : تسجيلها تأريخ

 ب ج (  – 32)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

ت الغاسية شزكة تغداد للمشزوتا                                :اسم الجهة المدمجة                       

                                   اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                                            
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   75988 العالمة : رقم 

 99/2229//98تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   95/3/2228وافذة لغاية:   95/3/2298 : تسجيلها تأريخ

 أ (  - 29)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية جارية اسم الجهة مالكة العالمة الت 
 

:اسم الجهة المدمجة                     شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                  

                                                                                    اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية           
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   89952 العالمة : رقم 

 98/99/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   2/9/2232وافذة لغاية:   2/9/2222 : تسجيلها تأريخ

 أ ب ج و س ح (  - 29)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 : شزكة مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

للمشزوتات الغاسية  شزكة تغداد                                :اسم الجهة المدمجة                       

                                   اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                                            
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 التجاريةمسجل العالمات                                                                                                                                         

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   78359 العالمة : رقم 

 29/99/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   98/2/2229وافذة لغاية:   98/2/2299 : تسجيلها تأريخ

 أ  ب ج هـ  و (  – 25 )  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 Corneliani S. p.A                                 :هة مالكة العالمة التجارية اسم الج 
 

                         Corneliani S.r.l.                                                      اسم الجهة المدمجة:  

                                Corneliani S.r.l.                                       : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

               

 Via Durini 24, Milano, Italy                 عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   78423 العالمة : رقم 

 29/99/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   26/2/2229وافذة لغاية:   26/2/2299 : تسجيلها تأريخ

 أ  ب ج هـ  و (  – 25 )  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 Corneliani S. p.A:                                 اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

                         Corneliani S.r.l.                                                      اسم الجهة المدمجة:  

                                Corneliani S.r.l.                                       : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

               

 Via Durini 24, Milano, Italy                 عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 39/9/2299تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   74393 العالمة : رقم 

 2/9/2222تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   95/6/2227وافذة لغاية:   95/6/2297 : تسجيلها تأريخ

 أ  ب ( – 3)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

    :          اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                           CAGLAYAN KIMYA VE INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI                       

 
   ETAP KOZMETIK KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM  SIRKETI                                                           

:اسم الجهة المدمجة    
   ETAP KOZMETIK KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM  SIRKETI                                        

 اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :

    عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

               Buyukkayacikosb Mahallesi, 8. Nolu Sk. No: 23/1, Selcuklu, Konya / TURKEY                            

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 29/9/2299تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   74947 العالمة : رقم 

 2/9/2222الجهات :   تاريخ تقديم طلة دمج 29/5/2227وافذة لغاية:   29/5/2297 : تسجيلها تأريخ

 و (  – 5أ  ب ( )   - 3)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 :             اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                           CAGLAYAN KIMYA VE INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI                       

 
   ETAP KOZMETIK KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM  SIRKETI                                                           

:اسم الجهة المدمجة    
   ETAP KOZMETIK KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM  SIRKETI                                        

الىاتجة عه الدمج :اسم الشزكة   

    عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

               Buyukkayacikosb Mahallesi, 8. Nolu Sk. No: 23/1, Selcuklu, Konya / TURKEY                            

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 95/3/2226تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   49935 العالمة : رقم 

 98/2/2222تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   22/6/2227وافذة لغاية: 23/6/2222 : تسجيلها تأريخ

  أ (  -32) الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 GRANISSIMO CONSUL TORIA EMPRESARIAL LTDA                        :       اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                           

 

Jacobs Douwe Egberts BR Comercializacao de Cafes Ltda.,                                                  اسم الجهة المدمجة:  

Jacobs Douwe Egberts BR Comercializacao de Cafes Ltda.,                                   : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

    عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 939, 2

nd
 Floor, Tambore, Barueri , 06460 044, Sao Paulo, Brazil               

  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   78229 العالمة : رقم 

 24/5/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   23/92/2228وافذة لغاية:  23/92/2298 : تسجيلها تأريخ

 د (  - 9)   الصىف والمادة :

 غييز: دمج جهات وىع الت 

 :                             اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                           

Beybi Is Guvenligi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi                                          

                         BEYBI PLASTIK FABRIKASI SANAYI ANONIM SIRKETI                      اسم الجهة المدمجة:  

               BEYBI PLASTIK FABRIKASI SANAYI ANONIM SIRKETI       : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

    عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

Y. Dudullu Organize Sanayi Bolgesi Imes Sanayi Sitesi Arkasi Umraniye – ISTANBUL (TURKEY)  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 96/8/2229تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   44594 العالمة : قم ر

 95/9/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   9/9/2228وافذة لغاية:  2/9/22223 : تسجيلها تأريخ

 هـ  ح ي (  - 32)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

                  :            اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                           

Thai President Foods Pubhic Company Limited                                                                                                                                                                         

PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED :اسم الجهة المدمجة    

Thai President Foods Pubhic Company Limited                   : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

    عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

                      304 Srinakarin Road, Huamark Sub-district, Bangkapi District,  Bangkok 10240 THAILAND 

     

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 2/9/2295تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   67669 العالمة : رقم 

 9/9/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   8/9/2224وافذة لغاية:   8/9/2294 : تسجيلها تأريخ

 ج (  - 32)  الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 مجمىعة ساكي للتجارة العامة والصىاعات الغذائية محدودة المسؤولية  : شزكةاسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
 

:اسم الجهة المدمجة                     شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                                  

                                                                        اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج :        شزكة تغداد للمشزوتات الغاسية                       
                                                  

               

 الشعفزاوية  –تغداد   –العزاق     عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9398 رقم اإلعالن :

 93/3/2297تاريخ اصدار شهادة التسجيل:   56294 العالمة : رقم 

 2/99/2229تاريخ تقديم طلة دمج الجهات :   29/2/2232وافذة لغاية:  22/2/2292 : تسجيلها تأريخ

 أ ب ج د ( – 3)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: دمج جهات  

 :                             اسم الجهة مالكة العالمة التجارية  
                                                                                                                         Pininfarina Extra S.r.l. 

 

Pininfarina S.P.A.                                                                                                        اسم الجهة المدمجة:  

Pininfarina S.P.A.                                                                                         : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج  

 Via Bruno Buozzi 6, 10121, Torino, Italy                                           عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية : 

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 


	واجهة النشرة العدد 1
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